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Skal du studere i New York? Så skal du
måske være Bikuben Scholar
Der er nu åbent for ansøgninger til Academic Guest House for
efterårssemestret for danskere, der skal studere i New York på
efterårssemestret. Ansøgningsfristen for at blive "Bikuben Scholar" er 15.
juni.
Et kollegium for danske studerende i New York
Academic Guest House er et kollegium i New York for danske studerende.
Huset ligger på Manhattans øvre vestside tæt på Central Park og har plads til
23 beboere fordelt over 12 lejligheder.

Academic Guest House hører under den amerikanske fond Bikubenfoundation
New York Inc. Denne fond udspringer - ligesom Kollegiefonden Bikuben - af
Bikubenfonden.
At være Bikuben Scholar
Som udvalgt beboer, kaldet Bikuben Scholar, forventes man at indgå i et
unikt fællesskab med både rettigheder og pligter.
Månedlige obligatoriske fællesarrangementer introducerer beboerne til USA
og i særdeleshed New York igennem en række foredrag om kulturelle,
politiske og andre samfundsmæssige emner.
Husets fællesarrangementer finder typisk sted aftener eller weekender, så de
ikke kolliderer med beboernes undervisningsforpligtigelser uden for huset.
Som Bikuben Scholar kan man løbende benytte sig af muligheden for
individuel studierådgivning af husets ”Academic Resident Advisor”. I husets
kontortid på alle hverdagsaftener kan man desuden søge praktisk råd i
forhold til det at bo og leve i en by som New York.
Ansøg om optagelse
Man kan søge optagelse i Academic Guest House og blive Bikuben Scholar
når man:
- er optaget som fuldtidsstuderende på en amerikansk uddannelsesinstitution
i New York-området
- har aftale om private Master Classes med en navngiven faglig relevant
underviser
- har aftale om praktikophold hos en arbejdsgiver, som ikke findes tilsvarende
i dansk regi
- har aftale om et fuldtids efteruddannelsesforløb
Læs mere om krav til ansøgere og procedure i ansøgningsvejledningen på
www.bikubenscholar.dk

Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og
for aktuel scene- og billedkunst.
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